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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  99/01/31 - 139960318018000160هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کاظــم طحــان فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی
 0049013041در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  929/45مترمربــع بــا کاربــری
مســکونی مجــزی شــده از پــالک  25فرعــی از ســنگ  23اصلــی واقــع در قریــه آئینــه بــر بخــش 12
گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  57فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای
عــزت الــه خوشــگو محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول 99/06/18 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/07/02

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
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مفقودی مدرک تحصیلی

مــدرک تحصیلــی اینجانــب مــژگان متیــن زاده فرزنــد حبیــب بــه شناســنامه  496صــادره از اهــواز درمقطــع
کارشناســی ارشــد ناپیوســته رشــته زبــان وادبیــات فارســی صــادره از واحد دانشــگاهی بــا شــماره 12117مفقود
گردیــده وفاقــد اعتبــار مــی باشــدازیابنده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد
شــهرکرد بــه نشــانی شــهرکرد دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد شــهرکرد ارســال نمایــد
6212
نوبت اول  99/6/19نوبت دوم  99/7/2:نوبت سوم99/7/16:

مفقودی

ســند کمپانــی ســواری ریــو تیــپ ال اس  1500رنــگ ســفید مــدل  1389بــه شــماره موتــور  1077834و شــماره
شاســی  NAS610022A1179510و شــماره پــالک ایــران  392 – 16ق  77مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط می باشــد

قم

6589

مفقودی زنجان

ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو  PARS XU7مــدل  93بــه شــماره پــالک  628 – 87ص  87شــماره
موتــور  124K0470106و شــماره شاســی  NAAN01CAXEH138023بنــام بهــزاد رحمانــی مفقــود
6591
گردیــده و فاقــد اعتبــار اســت .

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) و ســند کارخانــه خــودرو ســواری ســمند SOREN EF7بــه شــماره انتظامــی
645د 99ایــران  85شــماره موتــور  147H0078339و شــماره شاســی  NAACS1HE5EF802232مــدل
6603
 1393برنــگ ســفید –روغنــی بنــام ابراهیــم نــگارش مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اگهي فقدان سندمالکیت

نظربــه اینکــه مدینــه رزمــي باتســلیم دوبــرگ استشــهادگواهي شــده مدعــي ا ســت کــه یــک
جلدســندمالکیت ششــدانگ پــالک 470/20واقــع درقطعــه یــک بخــش 5خورمــوج بــه نــام عبدالکریــم
زائــري ثبــت وســندمالکیت صادروتســلیم شــده موردثبــت مــع الواســطه بــه موجــب ســند قطعــي
شــماره 114-1393/2/10دفتر88خورمــوج بــه مدینــه رزمــي انتقــال قطعــي یافتــه کــه پــس ازان
طــي ســندقطعي 76998-1397/4/4دفتر19خورمــوج ســه دانــگ ان رابــه غیرانتقــال نمــوده اســت
کــه مالــک ســه دانــگ بنــام مدینــه رزمــي مدعــي اســت کــه بــه علــت جابجایــي ســندمفقودگردیده
اســت لذاطبــق دســتورتبصره یــک اصالحــي مــاده 120ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــالع
عمــوم اگهــي مــي شــود تاهرکــس مدعــي انجــام معاملــه یاوجودســندمالکیت نزدخودمــي باشــد ظــرف
مــدت 10روز ازتاریــخ انتشــار ایــن اگهــي اعتــراض خــودرا کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم دارد درغیرایــن
صــورت پــس از ســپري شــدن مــدت مقــرر قانونــي وعــدم واخواهــي ســندمالکیت المثنــي بــه نــام
مالــک صادرخواهدشــد
تاریخ انتشار-1399/07/02:م الف 241

امیرعباس ترجمان رئیس واحدثبتي شهرستان دشتي ازطرف علي رضا درخشان6604

آگهــی تغییــرات شــرکت نــو اندیشــان ژیــار شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبت  9042و شناســه ملی  10610123331به اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ  1397،12،04تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :
ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل تعییــن گردیــد  :خانــم عــذرا
ســاعد بــه شــماره ملــی  3732574180بــه ســمت مدیــر عامــل و رئیــس
هیــات مدیــره آقــای ســعید عزیزپــور بــه شــماره ملــی  4500882839بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره آقــای پیمــان محمــدی بــه شــماره ملی
 3732707873بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره  2-دارنــدگان حــق امضــاء
مجــاز در شــرکت  :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل
چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء مدیــر عامــل و
رئیــس هیــات مدیــره (خانــم عــذرا ســاعد) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیــات
مدیــره (خانــم عــذرا ســاعد) و بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (6594 )993717

آگهــی تغییــرات شــرکت امیــن نیــروی تالــش شــرکت ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  1900و شناســه ملــی  10980054386بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399،02،23تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  - 1 :ســمت اعضــای هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد:
آقــای حکمــت اهلل برجــی هشــجین بــه شــماره ملــی 1639542280
بســمت رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای حمیــد برجی هشــجین به شــماره
ملــی  2631664256بســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و آقــای رضــا
خطیبــی فــر بــه شــماره ملــی  3961882517بــه ســمت مدیرعامــل- 2 .
کلیــه اوراق و اســناد رســمی و تعهــداور بانکــی از قبیــل چــک و ســفته و
بــرات و غیــره بــا امضــاء رئیــس هیئــت مدیــره آقــای حکمــت اهلل برجــی
هشــجین همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد و کلیــه اوراق عــادی و
نامــه هــای اداری شــرکت بــا امضــاء رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهر
شــرکت دارای اعتبــار اســت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش ()996191
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آگهــی تغییــرات شــرکت امیــن نیــروی تالــش شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1900و شناســه ملــی 10980054386
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ
 1399،02،23تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئــت
مدیــره تــا تاریــخ  1401،02،23بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد:
آقــای رضــا خطیبــی فــر بــه شــماره ملــی  3961882517و آقــای
حکمــت اهلل برجــی هشــجین بــه شــماره ملــی  1639542280و
آقــای حمیــد برجی هشــجین بــه شــماره ملــی - 2 2631664256
خانــم فرحنــاز علــی دوســت لمــر بــه شــماره ملــی 2631441281
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم ســیما نیــک ســیرت بــه شــماره
ملــی  1639611401بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تالش ()996198

سند و کارت ماشین سواری پیکان رنگ سفید مدل  ۱۳۸۳به شماره پالک -۴۹
۷۲۹ب ۱۴به شماره موتور  ۱۱۲۸۳۱۶۹۴۷۹و شماره شاسی  ۸۳۵۷۲۰۲۳به نام سید
اسماعیل سلیمانی مفقود و فاقد اعتبار میباشد.
برگ سبز سواری تیبا مدل  ۱۳۹۵رنگ سفید روغنی به شماره پالک ۶۲۱-۵۳ط ۴۱
به شماره موتور  8331173/M15و شماره شاسی  NAs811100G5710062به نام
کوکب شریفی ریگی مفقود و فاقد اعتبار میباشد.
برگ سبز و کارت ماشین سواری پراید  ۱۳۱مدل  ۱۳۹۷رنگ سفید روغنی شماره
پالک شماره پالک ۲۷۶-۴۹ص۸۲شماره موتور M۱۳/۶۰۷۱۸۰۴شماره شاسی NAS
 ۴۱۱۱۰۰J۳۴۲۷۶۰۵به نام شهرام عوض پور چهار راه گشین مفقود گردیده و فاقد
اعتبار می باشد

اگهی تغییرات شرکت مورگل سازه دنا سهامی خاص به شماره ثبت  1701و شناسه ملی 10861836871
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/05/26تغییرات ذیل اتخاذ شد  :فرخ جهانبین به شماره
ملی 4250960633به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و علیرضا صیادی سی سخت به شماره ملی
 4220344845به سمت رئیس هیات مدیره وسید اسالم مهدوی پور به شماره ملی  4230501056به
سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق
بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء علیرضا صیادی سی سخت
( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()991200

تاسیس شرکت سهامی خاص کاراندیش رز گل کهن درتاریخ  1399/06/23به

شماره ثبت  4541به شناسه ملی  14009430508ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام

امور پیمانکاری مربوط به ساختمان و ابنیه ،راه ،آب ،بندها ،سدها  ،شبکه های آب

برابــر رای شــماره  99/05/23 – 139960318020001490هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای اســفندیار محســن پــور قاســم آبــاد ســفلی فرزنــد
علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه  1555صــادره از رودســر و کدملــی  2690670622بــه صــورت شــش
دانــگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  655/38مترمربــع پــالک  1231فرعــی در قســمتی از
قطعــه  785تفکیکــی ســنگ  218اصلــی واقــع در قریــه قاســم آبــاد بخــش  29گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی محــرز گردیــده اســت لــذا
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد  357.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :ســه شــنبه  99/06/18تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :چهــار شــنبه 99/7/02

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار
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و فاضالب  ،تاسیسات و تجهیزات  ،برق و تاسیسات برقی  ،تاسیسات سر چاهی
نفت و گاز( بجز استخراج اکتشاف وبهره برداری ) ،کشاورزی  ،آبخیز داری و آبخوان

تاسیس شرکت سهامی خاص فرهان عمارت پایتخت درتاریخ  1399/03/26به

داری،تهیه و تامین ماشین آالت سبک و سنگین ،تامین نیروی انسانی الزم  ،حفظ و
نگهداری فضای سبز،طبخ و سرویس دهی به شرکتها،ادارات و اشخاص،انجام خدمات

شماره ثبت  10137به شناسه ملی  14009209723ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل

ایمنی و خدمات کشاورزی ،آبیاری ،انجام امور مربوط به انشعابهای آب،فاضالب،گاز

فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات

های عمرانی اعم از آجری،سنگی،بتنی وفلزی،فعالیت در زمینه ساخت و احداث

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع

(بجز استخراج اکتشاف وبهره برداری) ،طراحی،محاسبه،اجرا،نظارت،مشاوره پروژه

و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع

شهرکهای مسکونی ،تجاری و اداری-جاده سازی،راه سازی،محوطه سازی،پل

ذیصالح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور .درصورت لزوم پس از

اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی

 ،شهر یاسوج ،محله مصلی  ،خیابان شهید چمران  ،خیابان ولیعصر  ،پالک ، 0

طبقه همکف کدپستی  7591774915سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن

با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 626

مورخ  1399/03/19نزد بانک توسعهتعان شعبه شهید چمران یاسوج با کد
 3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا

هیئت مدیره آقای علی دانشوری به شماره ملی  4220256490و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2

سازی،تونل سازی،خاکریزی و خاکبرداری،سد سازی،تسطیح اراضی -بهسازی و

نوسازی بافتهای فرسوده شهری و غیره شهری ،زیر سازی،شن ریزی،آسفالت کشی

و خط کشی،گاردیل بندی،سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه تماما با رعایت
قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع

ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه
وبویراحمد  ،شهرستان گچساران  ،بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،محله پانصددستگاه

سمت راست  ،خیابان شهیدرحیم محسنی  ،کوچه ((رعنا زاهدی))  ،پالک ، 2773

طبقه اول کدپستی  7581817539سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی

مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 99/2413/5208323

مورخ  1399/06/15نزد بانک توسعه تعاون شعبه استقالل شیراز با کد  2413پرداخت

گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرمان

سال آقای سجاد دانشوری به شماره ملی  4231829438و به سمت عضو هیئت

کریمی به شماره ملی  4260245775و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2

به شماره ملی  4232102876و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و

مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای فردوس کریمی به شماره ملی

مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم زیبا دانشوری
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و

اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای زیبا دانشوری (

رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل

 :طبق اساسنامه بازرسان خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی 4231712360

به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای شریف سیفی به شماره
ملی  4231776261به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر

االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()991204

سال آقای علی کریمی به شماره ملی  4260289772و به سمت عضو هیئت مدیره به
 4269438479و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها

عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمدیرعامل همراه با مهر

شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا نادری
دره شوری به شماره ملی  1850392382به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال

مالی آقای کیوان پوالدی پور به شماره ملی  4260317520به سمت بازرس اصلی به

مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دوگنبدان ()991198

اگهي تحديدحدوداختصاصي

نظربــه اینکــه تحدیدحدودازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــي بمســاحت 74002مترمربــع پــاك 35فرعــي
از2843اصلــي واقــع دربخــش ســه بوشــهر-برازجان –اراضــي ســپاه منصورســفلي مورددرخواســت اقــاي جمشــید
مزارعــي نژادکــه ازطــرف اقــاي غامحســین نظــري واگذارگردیــده اســت نامبــرده دراجــراي موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت اراضــي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي تقاضــاي ثبــت نموده اســت وحســب تقاضاي نامبــرده که
دراجــراي مــاده 13ائیــن نامــه قانون تعییــن تکلیف اراضي وســاختمانهاي فاقدسندرســمي درخواســت انتشــاراگهي
تحدیدحدودنمــوده اســت درروز 1399/07/28درمحــل شــروع بعمــل خواهدامداینــک بوســیله ایــن اگهــي
ازمتقاضــي وکلیــه صاحبــان امــاك مجاورطبــق مــاده 14قانــون ثبــت دعــوت میشــودکه دروقــت مقــرر درمحــل
حضوربهمرســانندواخواهي مجاوریــن نســبت بــه حدودوحقــوق ارتفاقــي طبــق مــاده 20قانــون ثبت ازتاریــخ تنظیم
صورتمجلــس تحدیــدي تــا 30روزپذیرفتــه خواهدشــدضمنامعترض مکلــف اســت طبــق تبصــره  2مــاده واحــده
قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــاي معترضیــن ثبتــي مصــوب 1373/2/25ومــاده 86ائیــن نامــه اجرایــي ظــرف
مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت دادخواســت بــه مرجــع قضایــي محــل تســلیم دارد
تاریخ انتشار1399/07/02:م الف 354

مهردادپرنیان خوي رئیس واحدثبتي اداره ثبت اسنادوامالک برازجان

6588

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بــاب دکان پــاك  964اصلــی بخــش 2قزویــن ذیــل ثبــت 14382صفحــه49
دفترجلــد 72و شــماره چاپــی 173365بــه نــام آقــای عبدالکریــم خوئینــی صــادر و تســلیم گردیــده اســت حالیکه
آقــای اصغــر چگینــی بــا وکالتنامــه شــماره 182582مــورخ  99/06/22دفتــر یــک قزویــن از ســوی مالــک بــا ارائه
دوبــرگ فــرم شــهادت شــهود مدعــی فقــدان ســند بــه علــت ســهل انــگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند
مالکیــت المثنــی خــود را نمــوده کــه مراتــب بــه اســتناد مــاده 120آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی
گــردد تــا هرکــس بنحــوی از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و
یــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن
اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه در ظــرف مــدت
مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی
ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد ایــن آگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح
ذیــل منتشــر خواهــد شــد.
م الف1402/

شعبان عسگری_ مديرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه يک قزوين
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تاریخ99/06/31:
شماره99/2229 :

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت اول)
شرکت پزشکی بهاران سنندج( سهامی خاص) ثبت شده به
شماره  4380و شناسه ملی 10610080325
سرمايه ثبت شده  550/000/000ريال
جلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه(نوبت اول) شــرکت پزشــکی بهاران
ســنندج ثبــت  4380در تاریــخ  1399/07/14در ســاعت  8بعــد از ظهــر
در محــل قانونــی ایــن شــرکت بــه نشــانی ســنندج خیابــان مبــارك آبــاد
کوچــه فــردوس  3تقاطــع اول کــد پســتی  47881ـ  66189تشــکیل می
گــردد .بنابرایــن از کلیــه ســهامدارن محتــرم شــرکت دعوت مــی نماید در
موعــد مقــرر در جلســه شــرکت فرماینــد و یــا میتواننــد در اجــرای مــاده
 102قانــون تجــارت اقــدام بــه معرفــی وکیــل جهــت شــرکت در جلســه
مجمــع نمایند.
دستور جلسه:
1ـ گــزارش مدیرعامــل محتــرم شــرکت در مــورد فعالیــت هــای انجــام
شــده و برنامــه آینــده شــرکت
2ـ قرائــت گــزارش بــازرس محتــرم شــرکت در مــورد صورتهــای مالــی
ســال 1398
3ـ بررسی صورت های مالی و ترازنامه سال  1398و تصویب آن
4ـ گــزارش اصاحــات انجــام شــده در مــورد حســاب ســود و زیــان
ســنوات  1396و  1397توســط امــور مالــی قرائــت مــی گــردد
5ـ انتخاب بازرس قانونی شرکت
6ـ تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
7ـ بحــث و گفتگــو در مــورد مطالبــی کــه برابــر قانــون تجــارت جــزء
اختیــارات ایــن جلســه باشــد و تصویــب آن
رئیس هیات مديره شرکت پزشکی بهاران ثبت 4380
6593
دکتر شاهرخ ادهمی

تاریخ99/06/31:
شماره99/2229 :

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده(نوبت اول)
شرکت پزشکی بهاران سنندج( سهامی خاص) ثبت شده به
شماره  4380و شناسه ملی 10610080325
سرمایه ثبت شده  550/000/000ریال

جلســه مجمــع عمومــی فــوق العاده(نوبــت اول) شــرکت پزشــکی بهــاران ســنندج
ثبــت  4380در تاریــخ  1399/07/14در ســاعت  10شــب در محــل قانونــی ایــن
شــرکت بــه نشــانی ســنندج خیابــان مبــارک آبــاد کوچــه فــردوس  3تقاطــع اول
کــد پســتی  47881ـ  66189تشــکیل مــی گــردد .بنابرایــن از کلیــه ســهامدارن
محتــرم شــرکت دعــوت مــی نمایــد در موعــد مقــرر در جلســه شــرکت فرماینــد و
یــا میتواننــد در اجــرای مــاده  102قانــون تجــارت اقــدام بــه معرفــی وکیــل جهت
شــرکت در جلســه مجمــع نماینــد.
دستور جلسه:
1ـ تغییر آدرس محل قانونی شرکت

آگهی تغییرات شرکت پردیس نگار زمرد سهامی خاص به شماره ثبت  9517و شناسه ملی

 14008360041به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/04/21تغییرات ذیل اتخاذ

شد  :شعبه شرکت در استان فارس-شهرستان شیراز-بخش مرکزی -شهر شیراز -محله جاده صدرا
-بلوار خلیج فارس-بلوار دکتر حساب -پالک 0-مجتمع خلیج فارس-طبقه همکف واحد 2679کد

پستی  7198813638به مدیریت اقای مسیب حسینی وند به شماره ملی 1581953550تاسیس

گردید و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()989973

تاسیس شرکت سهامی خاص هما معدن گچساران درتاریخ  1399/06/25به شماره
ثبت  10306به شناسه ملی  14009436712ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ااکتشاف.
استخراج و بهره برداری از معادن سنگ گچ و فراوری و تولید محصوالت و مشتقات
حاصل از سنگ گچ از قبیل سنگ دانه بندی شده پودر گچ سفیدکاری ،پودر گچ
طبی،گچ صنعتی،گچ پلیمری وپاششی،پنل ها و دیواره های گچی ،سازه های پیش
ساخته گچی و دیگر محصوالت ممکن قابل حصول از گچ یا ترکیب گچ با مواد دیگر..
خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز
برای انجام موضوع فعالیت شرکت .مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و
حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و در سایر شرکتها و طرحهای
معدنی و صنعتی خرید و فروش صادرات و واردات که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم
در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.انتشار و فروش اوراق قرضه و
اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد
شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور .اخذ تسهیالت مالی و خدماتی از بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه و انجام هر نوع عملیات
و معامالت که برای حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله سالم
اباد  ،بلوار ایت اله کاشانی  ،خیابان کاشانی [7شهید چمران ]  ،پالک  ، 58طبقه
همکف کدپستی  7591934519سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 6,000,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  60000000ریالی تعداد  100سهم آن با نام

عادی مبلغ  2100000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  350114مورخ
 1399/06/22نزد بانک سرمایه شعبه یاسوج با کد  5835011پرداخت گردیده است
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای روح اهلل محمدی به
شماره ملی  4220015132و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال خانم ژاله محمدی به شماره ملی  4220407278و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
لطف اله محمدی به شماره ملی  4230043147و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق امضاء
کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار وتعهد اور بانکی ازط قبیل چک سفته برات ونامه های
عادی واداری با امضاء روح اهلل محمدی مدیرعامل وعضو هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای افشین
انصاری به شماره ملی  2380146810به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای محسن منصوری به شماره ملی  4231676585به سمت بازرس علی البدل به
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج
()991196

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو آر دی مــدل  1383بشــماره انتظامــی  315ن  11ایــران  56شــماره موتــور
 11783011294و شــماره شاســی  83111328متعلــق بــه اقــای عیســی طالبــی خلیــل محلــه مفقــود و ازدرجه
6586
اعتبار ســاقط می باشــد

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر باینکــه تحدیــد اماکــی کــه بعمــل نیامــده آگهــی تحدیــد اختصاصــی آنهــا بــه شــرح زیر منتشــر میگــردد:
قریــه حســین آبــاد ســنگ اصلــی  83بخــش  29گیــان پــاک فرعــی شــماره  664بصــورت ششــدانگ یکبــاب
خانــه و محوطــه بــه مســاحت  352/73متــر مربــع ملکــی خانــم راضیــه منتظــری فرزنــد غــام راس ســاعت 9
صبــح روز چهــار شــنبه مــورخ  99/07/23در محــل بعمــل خواهــد امــد لــذا مراتــب جهــت اطــاع بــه مجاوریــن و
حقــوق ارتفاقــی ان آگهــی میگــردد چنانچــه کســانی اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملک داشــته باشــند
از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30روز اعتــراض خــود را کتبــا بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و
امــاک شهرســتان صومعــه ســرا تســلیم و رســید اخــذ نماینــد شــایان ذکــر اســت ان دســته از افــراد کــه اعتراض
مــی نماینــد طبــق مــاده  86اییــن نامــه قانــون ثبــت موظفنــد ظــرف مــدت  30روز از تاریــخ تســلیم اعتــراض
بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا
نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه
ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد
داد  .تاریــخ انتشــار 99/07/02 :

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

6582

مفقودی

رئیس هیات مدیره شرکت پزشکی بهاران ثبت 4380
6592
دکتر شاهرخ ادهمی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو تیــپ  206بــه رنــگ قرمــز – متالیــک مــدل  1384بشــماره انتظامــی
 164ب  52ایــران  46و شــماره موتــور  10FSS15166253و شــماره شاســی  19836750متعلــق بــه اقــای
6598
غامرضــا خاکپــور کنــف گورابــی مفقــود وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن
مهر صبا شهر میانه به شماره ثبت  1452شناسه ملی 10200073016

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده نوبــت اول شــرکت تعاونــی مســکن مهــر صبــا شــهر
میانــه راس ســاعت  10صبــح روز چهارشــنبه مــورخ  1399/07/16در محــل شــهرک
اندیشــه مجتمــع ورزشــی کارگــران اتــاق آمــوزش تعــاون اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی
میانــه برگــزار مــی گــردد از کلیــه اعضــا دعــوت مــی شــود شــخصا یــا وکالتــا جهــت اتخــاذ
تصمیــم نســبت بــه موضوعــات ذیــل در ایــن جلســه حضــور بهــم رســانند  .دســتور جلســه
 :تمدیــد ( مــدت ) مهلــت فعالیــت شــرکت تعاونــی
رئیس هیات مدیره انتصابی شرکت تعاونی – صابر مددی

6581

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب آپارتمــان بــه شــماره پــاک 1476یــک فرعــی از  6/240اصلــی واقــع در
آســتارا بخــش  32گیــان بــه مســاحت  125/42مترمربــع بــه شــماره ســریال  818034ب  94بنــام اقــای
بهنــام خوشــحال صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس نامبــرده برابــر وارده شــماره 9410111823200523
–  94/9/22دادیــاری شــعبه دوم دادســرای در قبــال چهارصــد میلیــون ریــال در بازداشــت اســت ســپس
نامبــرده بشــرح وارده شــماره 99/6/16-5966/99/121منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــام داشــته که
اصــل ســند مالکیــت اولیــه مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب
بــر اســاس مــاده  120آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا
حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بــه نفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود
مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل
ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نمایــد در غیــر اینصــورت برابــر
مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد 1621.
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری هــاچ بــک سیســتم پــژو تیــپ  206TU5مــدل  1394بــه رنــگ
ســفید روغنــی بشــماره انتظامــی  495ق  17ایــران  76و شــماره موتــور  163B0209666و شــماره شاســی
6583
 NAAP13FE9J325418مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت و سلســله اســناد خــودروی ســواری ام وی امSQR201A2F-530
مــدل  1391بشــماره انتظامــی 126ه  24ایــران  56و شــماره شاســی NATGCAVF0A1016758
و شــماره موتــور  MVM484FFFA16649متعلــق بــه اقــای ابراهیــم عیســی پــور مفقــود و ازدرجــه
6584
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد  138صبــا جــی تــی ایکــس بشــماره انتظامــی  329ق  61ایــران 56
و شــماره موتــور  0221111و شــماره شاســی  S1412280691743متعلــق بــه اقــای جمشــید علیپــور مفقــود و
6585
ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اینجانــب غامرضــا خاکپــور کنــف گورابــی مالــک خودرو پــژو  206بــه شــماره شاســی  1983670و شــماره موتور
 10FSS15166253بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا
چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقه 1
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد 6599

برابــر رای شــماره  1399/05/29 – 139960318008001688هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بامعــارض صغــری عبــدی پــور فرزنــد حســین به شــماره شناســنامه  4152صــادره از رودســر
در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  362/96مترمربــع بــه شــماره
پــاک  8444فرعــی قســمتی از پــاک  55فرعــی واقــع در قریــه صیــدر محلــه از ســنگ  72اصلــی بخــش 29
گیــان خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد  355 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز چهــار شــنبه  99/6/19تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :روز چهــار شــنبه 99/7/02
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/05/22 – 139960318008001596هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بامعــارض معصومــه شــریفی چافجیــری فرزنــد محمــد تقــی بــه شــماره شناســنامه 1228
صــادره از رودســر در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت 440/82
مترمربــع بــه شــماره پــاک  5858فرعــی قســمتی از پــاک  144فرعــی واقــع در قریــه چافجیــر از ســنگ 84
اصلــی بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  354 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز چهــار شــنبه  99/6/19تاریــخ
انتشــار نوبــت دوم  :روز چهــار شــنبه 99/7/02
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960326034000466مورخــه  1399/05/06هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان
منطقــه دو تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقــای کوچــک علــی بهرامــی فرزنــد گل محمــد یــه شــماره
شناســنامه  882صــادره از همــدان در یــک قطعــه زمیــن مزروعــی آبــی بــه مســاحت  68014/85متــر مربــع
تحــت پــاک  138/1051واقــع در بخــش چهارهمــدان خریــداری از مالــک رســمی اقایــان محمــد ابراهیمــی و
مــراد علــی تنهایــی و علــی محمــد پاشــائی و غــام برکــت آبــادی و نادعلــی اجالــی محــرز گردیــده اســت لــذا به
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  -873 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  99/06/18 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/07/02 :

موسی حنیفه – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان
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